PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE USO DO SOLO

REQUERIMENTO PARA LICENCIAMENTO DE GUARITA EM LOGRADOURO

TODOS OS CAMPOS SÃO DE
PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO

O REQUERENTE ABAIXO SOLICITA SERVIÇO E/OU DOCUMENTO CONFORME ESPECIFICADO:
RAZÃO SOCIAL CONSEG / EMPRESA DE SEGURANÇA

CNPJ

________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________

EMAIL

TELEFONE

________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________

ENDEREÇO DA EMPRESA DA EMPRESA DE SEGURANÇA / CONSEG
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INDICAÇÃO FISCAL DO IMÓVEL EM FRENTE AO QUAL SERÁ INSTALADA A GUARITA
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Curitiba, _____ de ________________ de _________.

___________________________________________________
ASSINATURA DO REQUERENTE

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

1- Cópia do Alvará de Funcionamento do solicitante
2- Comprovação de representante legal (Contrato Social ou Estatuto Social ou Ata da Assembleia de Constituição
dos representantes legais)
3- Cópia do documento pessoal do representante legal com assinatura
4- Certificado de Regularidade da Empresa de Segurança Junto à Polícia Federal
5- Solicitação subscrita por pelo menos 80% dos proprietários / locatários dos imóveis da face de quadra em ambos
os lados da rua, conforme Decreto 280/2020, modelo em anexo
6- Estatística de instalação da guarita conforme modelo em anexo
7- Termo de anuência do proprietário do imóvel, em frente ao qual será instalada a guarita, quanto a
responsabilidade solidária da manutenção e restauro do passeio
8- Termo de ciência do solicitante quanto ao inteiro conhecimento dos termos do Decreto 280/2020

OBS. Na renovação da licença deverá apresentar os documentos do solicitante atualizados e Termo de Manutenção
das condições determinadas pelo licenciamento original.
OBSERVAÇÕES
- A licença emitida para instalação de guarita é exclusiva para o endereço solicitado, sendo necessária uma licença para
cada endereço diferente de instalação de guarita.
- A instalação da guarita deve ocorrer junto ao alinhamento predial, na área de passeio em frente ao imóvel autorizado pelo
proprietário
- Deve haver área livre de no mínimo 1,20m para circulação de pedestres no passeio.
- É proibida a veiculação de publicidade de qualquer tipo na guarita.
PARA USO DA SMU

CONFERIDAS AS ASSINATURAS,
CONFORME LEI FEDERAL Nº 13726/2018:

_____/_____/______
DATA

______________________________________
ASSINATURA E CARIMBO

DISPENSADO O RECONHECIMENTO DE FIRMA, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 13.726/2018, DESDE QUE AS ASSINATURAS ESTEJAM EM CONFORMIDADE COM O DOCUMENTO
DE IDENTIFICAÇÃO APRESENTADO (ORIGINAL OU FOTOCÓPIA AUTENTICADA POR SERVIDOR MUNICIPAL OU POR CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL COMPETENTE).

ESTATÍSTICA GUARITA
Indicação Fiscal - IF do imóvel em frente ao qual será instalada a
guarita:
Endereço:

Guarita instalada junto ao alinhamento predial:

( ) sim
( ) não

Porta da guarita voltada para as laterais da mesma:

( ) sim
( ) não

Possui pequena plataforma para instalação da guarita, sem degraus:

( ) sim
( ) não

Possui toldo:

( ) sim
( ) não

A guarita é fabricada em fibra de vidro com as dimensões máximas
estabelecidas pelo Decreto 280/2020, ou seja, 1,20 x 1,20 x 2,20m:

( ) sim
( ) não

Pintura externa em cor neutra:

( ) sim
( ) não

Área de passeio possui faixa livre e transitável com no mínimo 1,20m:

( ) sim
( ) não

Está distante no mínimo 10,00m das esquinas:

( ) sim
( ) não

Está distante no mínimo 10,00m de ponto de embarque de ônibus/táxis:

( ) sim
( ) não

Está distante no mínimo 3,00m do acesso de veículo e/ou pedestres do
imóvel em frente ao qual se pretende instalar a guarita:

( ) sim
( ) não

Está distante no mínimo 3,00m de faixa de travessia elevada, remanso,
placas de sinalização, postes de energia elétrica, árvores no passeio,
equipamentos / mobiliário urbano e pontos de inspeção e manutenção de
redes que compõe a infraestrutura urbana:

( ) sim
( ) não

Utiliza cancela, obstáculos, cones ou similares na via pública:

( ) sim
( ) não

Observações:

Responsável pelo preenchimento
Nome legível: ________________________________________________
Assinatura: ___________________________________________________

Termo de Anuência quanto a utilização do passeio frontal para instalação de guarita
Eu, ..........................................., CPF .........................., responsável pelo imóvel de Indicação Fiscal
..........................................., situado à rua................, nº............., DECLARO para fins de anuência, que estou
ciente da instalação de guarita de segurança sobre o passeio frontal ao meu imóvel, bem como tenho
conhecimento de que deverei realizar manutenção e/ou restauro do passeio por qualquer dano ou necessidade
proveniente da instalação ou remoção da guarita de segurança, solidariamente com o CONSEG ou empresa
de segurança licenciados, conforme o determinado no Decreto 280/2020

Termo de ciência quanto ao conhecimento do Decreto 280/2020

Eu, ..........................................., CPF .........................., responsável pela empresa de segurança ......................,
CNPJ..................................... DECLARO que estou ciente de todos os termos e determinações do Decreto
280/2020 quanto a instalação de guarita de segurança em logradouro público.

Eu,
...........................................,
CPF
..........................,
representante
legal
do
CONSEG........................................, CNPJ..................................... DECLARO que estou ciente de todos os
termos e determinações do Decreto 280/2020 quanto a instalação de guarita de segurança em logradouro
público.

